
 

 

Zawady, dnia………….…….2020 r. 
 

Osoba składająca wniosek:  
 

..…………………………………………………………. 
(pełna nazwa lub imię i nazwisko – wielkimi literami) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
(adres) 

…………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)  1 

Pełnomocnik- pełnomocnictwo w załączeniu (niepotrzebne skreślić) 

…………………………………………………………… 
 

 

Urząd Gminy Popów 
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 

 

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru 

w miejscowości Zawady w gminie Popów 

 

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 150/XXIV/2020 Rady Gminy 

Popów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, 

składam następujący wniosek do miejscowego planu: 

 

Dotyczy działki: 

 O numerze ………………………………………………obręb………………………………….… 

 Położonej w miejscowości……………………………, przy ulicy ………………………………... 

 Stanowiącej własność (nieobowiązkowe) ....………………………………………………….…… 

Treść wniosku wraz z krótkim uzasadnieniem:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Załączniki: 

1) ……………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………    

 

 
 

……………………………………… 
                                                            (podpis osoby składającej wniosek) 

                                                           
1
    Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich podanie może ułatwić kontakt ze Stroną, w celu załatwienia 

sprawy i rozpatrzenia wniosku.   

 



 

  

 

Oświadczenie: 
Ja niżej podpisana(-ny) oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  –  RODO  /Dz. Urz. UE L 119, s.1 z późn.zm./, 
wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na przetwarzanie przez Wójta Gminy Popów z siedzibą 
w Zawadach, 42-110 Popów ul. Częstochowska 6 (Administrator danych) moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym druku / w zakresie nr telefonu, nr faksu, adresu e-mail ٭, w celu załatwienia sprawy i rozpatrzenia 
wniosków. Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie, jak 
również faktu, że  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem 
kwalifikowanym na adres ug@gminapopow.pl lub za pośrednictwem potwierdzonego profilu e-PUAP 
z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę 
wnioski do miejscowego planu lub listownie na adres Urzędu Gminy Popów.    
   
 

 
                                                                                        ……………………………………………………... 

                                                                                                                                                          (czytelny podpis)  
 

      niepotrzebne skreślić   ٭  
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KLAUZULA INFORMACYJNA   
w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów 
   

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję: 
 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora   
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Popów                     
z siedzibą w Zawadach, 42-110 Popów  ul. Częstochowska 6  
e-mail: ug@gminapopow.pl ,  tel. (34) 317 70 67 
 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować poprzez: 

 adres e-mail: ug@gminapopow.pl      
 pisemnie pod adresem:  Zawady, 42-110 Popów ul. Częstochowska 6          

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności 
w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

 

Cele przetwarzania                         
i podstawa prawna 

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są w  celu:  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru 
w miejscowości Zawady w gminie Popów.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art.6 ust.1 lit. c RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                                 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 
ze zm.) oraz art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą, 
w zakresie danych kontaktowych.  
        

Odbiorcy danych 
 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: 
 upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
 przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 
świadczenia określonych w umowie usług np. informatycznych, pomocy 
prawnej, sporządzenia projektu studium.  
 

Okres przechowywania  
danych  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do 
którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa,                               
a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ٭ oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ٭٭ prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.  

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej  
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

Informacja                                     
o dowolności lub obowiązku 
podania danych  
 

Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych 
przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia,                                
a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
Podanie danych w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne. 
  

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

 

 Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą  prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw    ٭ 
i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

rP    ٭  ٭awo do ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych 
(art.8b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).   
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